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ABSTRAKT  

Det har florerat olika rykten som säger att sjöbefälen endast arbetar i ett fåtal år efter att de avlagt 

sin examen.  För att undersöka om det fanns någon substans i detta valde vi att göra en 

undersökning där vi följde upp personer från tre olika sjökaptensklasser. Samtidigt fann vi det 

intressant att ta reda på vart de som slutat hade tagit vägen efteråt. Genom utdrag från 

sjömansregistret i Sverige samt intervjuer sammanställde vi personernas arbetshistorik. Resultatet 

visade på att sjöbefälen arbetade 25 år i snitt, att det tog 3 år att mönstra överstyrman och 8 år till 

befälhavare. Ett flertal av dem som gått iland var kvar inom branschen. Som orsak till att de avslutat 

sin karriär på sjön var det många som menade på att befälhavarjobbet hade blivit ett kontorsarbete 

samt att familjeskäl hade bidragit. Resultaten får anses vara mer positivt än de uppgifter som 

figurerat på skolan tidigare. 
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ABSTRACT  

Rumors say that officers only work at sea for a few years after their graduation. We decided to 

investigate if any of the rumors where true and chose persons from three different graduation 

classes from Kalmar Maritime Academy.  

We also found it interesting to find the reason why the seafarers went ashore. 

By extracting information from the Swedish seamen’s registry and interview the deck officers that 

have gone ashore. The result showed that the officers worked 25 years in average, it took three years 

to be promoted to Chief officer and eight years to muster as a Master. Many of the persons stayed in 

the business after they gone ashore. The reason why that was the job as a master was more or less a 

desk job, another reason was family matters. We consider the result to be more positive than the 

information we have heard before. 
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1. Inledning 

 

Svensk sjöfart står inför stora förändringar. Den svenska handelsflottan minskar i snabb takt, medan 

antalet examinerade elever ökar för varje år (Sveriges redareförening, 2009) . När vi för cirka fem år 

sedan började fundera på att läsa till sjökapten så blev vi dränkta i information om den ljusa 

framtiden för svenska befäl och vilken stor efterfrågan det är efter sjöbefäl iland. Under 2008 

sjösattes projektet Sjöfartskaravanen vars syfte var att öka intresset för sjöfartsbranschen och i 

synnerhet att locka fler studenter till sjöbefälsskolorna. Redan ett år senare visade det sig tydligt att 

projektet var lyckat. Antalet sökande till sjökaptensutbildningarna i Kalmar och Göteborg hade ökat 

med hela 56 % (Ibid.). 

 

Dagens moderna samhälle har gjort att människor prioriterar att vara närmare sin familj och sina 

vänner än att göra en karriär inom sitt yrke. Man söker efter en balans mellan arbete och privatliv 

enligt Sofia Rasmussens artikel (2010). Därför är det lätt att tro att många sjömän går iland och 

antingen skolar om sig eller söker sig efter sjökaptensbaserade landjobb där man inte är borta lika 

länge från familjen. En tidigare undersökning inom detta ämne påvisade just detta (Hedåkers & 

Strömberg, 2007). Denna tidigare undersökning behandlade frågan om sjökaptener jobbar till sjöss 

mer eller mindre än sju år. Resultatet visade att sjökaptenerna jobbade mer än sju år till sjöss.  

 

Efter snart fyra år på sjöbefälsskolan i Kalmar har vi ofta hamnat i diskussioner om hur framtiden kan 

tänkas se ut när vi väl är färdigexaminerade. Den sinande svenska handelsflottan har ju bidrag till en 

aning bitter stämning och när man sedan hört rykten om att svenska befäl endast jobbar aktivt i ett 

fåtal år så är det lätt att misströsta. Men frågan är om dessa rykten stämmer, och hur dessa i sådana 

fall kan tänkas påverka nya och gamla studenter. Klart är i alla fall att sjömansyrket är väldigt speciellt 

och kan närmast beskrivas som en hel livsstil. Vi finner det intressant att ta reda på hur verksamma 

sjömän ställer sig till denna typ av liv. 
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1.1 Syfte  

 

Syftet med undersökningen är ta reda på hur arbetssituationen för sjöbefäl varit, gällande hur lång 

tid de stannat till sjöss. Det är vår förhoppning att resultatet av denna undersökning kan komma att 

vara av betydelse för de personer som står i valet och kvalet till att söka sig till sjöfartsbranschen. 

 

Undersökningen syftar också till att ge en vägvisning om hur lång tid det tar att bli befordrad till 

överstyrman respektive befälhavare, samt om detta har legat till grund för ett eventuellt beslut att gå 

iland. Ytterligare anser vi att det är av intresse att undersöka vad sjöbefälen har valt att arbeta med 

efter att de avslutat sin karriär till sjöss. 

 

1.2 Problemformulering och frågeställning 

 

Som vi tidigare nämnt har man varje år hört rykten om hur länge sjöbefälen stannar till sjöss efter sin 

sjökaptensexamen. Vissa obekräftade källor har hävdat att det man bara jobbar till sjöss ett 

begränsat antal år. Under vår praktik och åren på skolan så har vi stött på många sjömän som har 

jobbat på sjön ända fram till pensionsåldern. Samtidigt har vi mött personer som avslutat sin karriär 

till sjöss bara efter några verksamma år. Därför kände vi att det kan vara intressant att undersöka hur 

länge man faktiskt jobbar till sjöss. Har man det som ett livstidsyrke eller jobbar man till sjöss några 

år, kanske som ett äventyr för att se världen. Vi tror att resultatet kan påverka både studenter och 

blivande studenter. Det kanske inte känns allt för lockande att studera i fyra år om statistik visar att 

sjöbefälen går iland efter några år till sjöss. 

 

För att kunna ta reda på det så ställde vi frågan ”Vad är det vi vill ta reda på?” och formulerade 

därefter följande tre frågor: 

 

• Under hur lång tid är de nautiska sjöbefälen verksamma till sjöss i genomsnitt? 

• Varför gick de icke-verksamma sjöbefälen iland och vart tog de vägen? 

• Blev de befordrade och i så fall efter hur lång tid? 
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1.3 Avgränsningar 

 

Vi har valt att avgränsa oss till tre olika årskullar som har examinerats från Sjöbefälsskolan i Kalmar. I 

undersökningen valde vi att rikta in oss på de nautiska klasserna.  En kull där personerna är i 

pensionsålder, en där personerna är i mitten av sitt arbetsverksamma liv och en kull där de bara varit 

till sjöss ett tiotal år. Under sjuttio och åttiotalet fanns det en styrmansutbildning och en 

sjökaptensutbildning. Vi fokuserade endast på de som erhållit sjökaptensexamen. Vidare har vi när vi 

räknat fram en snittid till sjöss räknat från och med att de tog sin examen. Om de jobbat som t.ex. 

jungman eller matros tidigare har vi inte räknat det som sjötid. Anledningen till detta är för att vår 

undersökning är tänkt att undersöka arbetshistoriken för befäl, inte sjömän i allmänhet. 

2. Bakgrund 

 

För att rättvist kunna jämföra dessa examensklasser måste vi väga in vissa aspekter. En av dessa 

aspekter är hur sjöfarten fungerade förr i tiden, kring 1970-talet och framåt, med tanke på 

anställningsvillkor, arbetstider och livet ombord m.m. Sjöfartsdepressionen 1973 måste nämnas i 

dessa sammanhang då den påverkade den svenska sjöfarten markant och flera svenska rederier gick i 

konkurs eller fick göra omfattande nedskärningar. 

 

2.1 Sjöfarten förr 

 

Om man tittar tillbaka på hur sjöfarten såg förr i tiden så märker man stora skillnader gentemot idag. 

Som sjöman förr var man fartygsanställd och det var befälhavaren som anställde sin egen besättning. 

(Hult, 2012, s. 16). Oftast var man även många fler i besättningen än vad man är idag, ibland upp 

emot 30 personer på ett fartyg, dess motsvarighet idag ungefär 12-15 sjömän mönstrade. Detta 

p.g.a. sjömännen kostade mindre för rederiet, det inte fanns samma tekniska hjälpmedel ombord 

som finns idag och det krävdes många man i besättningen för att klara av att operera fartygen 

optimalt.  
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Man gjorde längre törnar och man var bara anställd så länge man var ombord. Sjömän tog hyra på ett 

fartyg under en resa eller en förutbestämd tid. När resan eller anställningstiden gått till ända så hade 

man valmöjligheten att förlänga sitt kontrakt eller mönstra på ett annat fartyg. Ville man hem tillbaka 

till sitt hemland var man tvungen att bekosta hemresan själv om man inte arbetat minst nio månader 

i sträck på samma fartyg (Håkansson & Persson, 2008, s. 1). Detta medförde att merparten av 

sjömännen jobbade mycket längre perioder än vad man gör idag. Vissa hade inte ens en egen 

bostadsadress iland utan levde på sjömanshem de korta perioderna man var iland. (SOU 2005:11, 

2005, s. 63)  

 

Det finns även skillnader vart fartygen trafikerar, förr så gick fartygen mest i linjesjöfart och mer 

världsbaserad, t.ex. Kylfartyg till Sydamerika. Nu är det mest ro-ro-, container- och Ro-paxfartyg som 

går linjetrafik. Resten trafikerar trampsjöfart. Man går dit lasten finns helt enkelt. (SOU 2005:11, 

2005, s. 61)  

 

2.2 Sjöfarten idag 

 

Vanligaste idag bland svenska sjöbefäl är det s.k. 1-1 avlösningssystemet, vilket innebär att man är 

ledig lika länge som man arbetar. Detta system började införas runt 1975 och det var en positiv 

utveckling, tyckte många. Perioderna varierar från en till två veckor som är vanligast på färjor och 

närsjöfart, fyra till åttaveckorsperioder i europafart och upp till tre månader på oceanfart.(SOU 2005, 

63).  

Man har oftast fria hemresor, undantaget är vissa färjerederier där det kostar för mycket pengar att 

tillhandahålla den förmånen p.g.a. många resor per månad och person.  

Det är också vanligt att man är rederianställd, vilket innebär att det är rederiet som anställer 

fartygens besättning. Befälhavaren kan bara rekommendera bra sjömän, men det är rederiet som 

bestämmer i slutändan. När man är rederianställd är man inte bunden till ett fartyg, man kan flytta 

runt på olika fartyg inom rederiet utan att bli uppsagd emellan. Vilket kan innebära fortsatta 

möjligheter inom rederiet även om man tröttnat på ett fartyg och vill komma till ett nytt. 
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2.3 Sjöfartsdepressionen 1973 

 

Under 1970-talet drabbades världen av en internationell oljekris som gjorde att priserna på 

oljeprodukter steg kraftigt. Detta medförde en lång depression på mer än ett decennium som 

påverkade den svenska sjöfarts- och varvsnäringen negativt. (Larsson, u.d) 

Under denna period så såldes 80 procent av den svenska handelsflottan till utlandet. Utflaggning 

förekom inte eftersom svenska rederier inte fick äga fartyg utomlands. Den ökade bränslekostnaden 

gjorde att det var dyrt att driva fartygen under svensk flagg och fartyg gick i många fall direkt från 

varvet till uppläggning, för att senare säljas utomlands. Många rederier förlorade mycket kapital när 

fartygen såldes för mindre än de egentligen var värda. (SOU 1998:112, 1998, s. 59)  

 

2.4 Stora svenska rederiers bortgång. 

 

Under 80-talet drabbades flera stora svenska rederier av ovannämnda kris. Ett av dessa var 

tankrederiet Broström. Ett rederi som efter andra världskriget byggde upp sin verksamhet till ett av 

Sveriges största rederier, med ägarintressen i både sjöfart, spedition, mäkleri samt varvsnäring. 

Deras äganderoll i Eriksbergs varv tillsammans med några felinvesteringar, gjorde att hela koncernen 

fick göra flera nedskärningar efter sjöfartsdepressionen. Detta ledde senare till att hela Broströms 

linjenät såldes till Transatlantic. En liten del såldes vidare till ASEA och sakta men säkert började 

Broströms byggas upp igen. (Kommandobryggan - Broström) (Melchior, 1991, s. 7) 

 

Sjöfartskrisen drabbade även ett av världens största kylfartygsrederi, Saléns, som lämnade in 

konkursansökan 1989. Många ansåg att detta var den största konkursen i modern tid. Det var ett 

efterspel efter sjöfartskrisen och resterna av Saléns verksamhet såldes vidare till flera olika svenska 

rederier.  (Svensson, 2008) 

 

Johnson Lines fall började då deras Nordpacificlinje fick ökad konkurrens. Detta gjorde att Johnson 

Line avvecklade sin 75-åriga verksamhet, på denna linje, år 1989. Två år senare såldes resterna av 

Johnson Line till Hamburg-Südamerikalinjen vilket innebar slutet för ännu ett av Sveriges största 

rederi. (Kommandobryggan - Johnson) 
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3. Metod 

3.1. Insamlingsmetod 

 
För att få en klar och en generell bild över detta ämne så hade man behövt undersöka ett betydligt 

större antal personer än vi har resurser att göra. Detta kommer därför att ge en bild över hur det såg 

ut för de klasser vi undersöker, snarare än att ge en bild över hur situationen faktiskt se ut idag. Vi 

tycker ändå att det kan ge en fingervisning samt möjligtvis visa på om det är några skillnader från 

sjuttiotalet till nittiotalet.  

 

Då den röda tråden i vårt arbete var att ta reda på hur lång tid folk faktiskt jobbade på sjön efter sin 

examen ansåg vi det lämpligast att använda oss utav en kvantitativ metod vid insamlingen av data. 

Forskningsmetodikens grunder (Patel & Davidson, 1994, s. 54) beskriver olika tekniker för 

datainsamling, en utav dessa är s.k. dokumentinsamling. Detta blev det första steget i 

undersökningen, nämligen att hämta utdrag ur sjömansregistret.  

 

Forskningshandboken (Denscombe, 1998, s. 214) beskriver: ”Att överföra en mängd rådata till 

tabeller eller diagram är väsentligt för att göra deskriptiva data begripliga. ... Det är forskaren som 

gör denna överföring – en process av skarpsinnig formning extrahering och förädling av rådata, så att 

innebörden och betydelsen kan fångas in”. 

 

Att vårt resultat skulle presenteras i form av tabeller och diagram tedde sig tämligen naturligt, då vår 

rådata bestod av årtal i olika former. Därtill fick vi använda oss av ytterligare en insamlingsmetod, 

intervjuer, för att fånga upp de personer som vi inte kunde se en tydlig historik på i de utdrag vi hade 

tillgängliga. 

3.2. Urvalsgrupp 

 

Vårt syfte med undersökningen var att ta reda på hur länge sjöbefäl stannar till sjöss. För att få så 

stor bredd som möjligt efter de förutsättningar vi hade, så valde vi att vända oss till tre olika klasser 

som tagit sjökaptensexamen under olika decennium. Beslutet blev att undersöka sjökaptensklasserna 

som examinerades 1970, 1980 och 1990. Vi valde att ha tioårsintervaller mellan årskullarna för att på 

så sätt se om det möjligtvis skett någon förändring i verksamhetstiden mellan sjuttio- och nittiotalet. 

Med anledning av det så ville vi ha en relativt lång tidsrymd mellan de utexaminerade sjöbefälen 
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Vårt resonemang innan vi genomförde undersökningen var att vi genom som äldsta klass välja de 

som examinerades 1970 förhoppningsvis skulle fånga upp de som nyligen blivit pensionerade. Vi 

tycker att det är av intresse att se ifall det är vanligt att man stannar till sjöss hela sitt verksamma 

yrkesliv eller inte. I efterhand kan vi se att vårt antagande stämde ganska bra och vi lyckades fånga 

upp en hel del personer som gått i pension. 

 
Under sjuttio- och åttiotalet fanns det en styrmansutbildning och en sjökaptensutbildning. Vi 

fokuserade på sjökaptensutbildning då det är den som krävs för att kunna mönstra befälhavare på 

obegränsad fartygsstorlek samt fartområde. Vi upptäckte emellertid att det var väldigt vanligt att 

man hade jobbat som styrman, överstyrman och befälhavare innan man avlagt sin examen. 

För att göra siffrorna så rättvisa som möjligt presenterar vi både den totala tiden som befäl och tiden 

som befäl efter examen.  

Den totala tiden utgår ifrån att personen mönstrade styrman för första gången på ett fartyg av minst 

500 bruttoton. Det innebär att om en person med utan sjökaptensexamen började arbeta som 

sjöbefäl på ett fartyg >500 bruttoton år 1970, tog sedan sjökaptensexamen år 1980 och fortsatte 

jobba som sjöbefäl i tio år till, så har vi redovisat att personen arbetat 20 år som befäl. Detta för att vi 

vill visa hur länge de faktiskt var aktiva som sjöbefäl. 

Viktigt att påpeka är dock att vi ej tagit hänsyn till andra befattningar än befälsbefattningar. 

 
I statistiken om hur lång tid det tog att bli befordrad har vi dock endast utgått från examensåret. Vi 

har alltså här helt bortsett från om de arbetat som styrman innan. Motiveringen till detta är att vi 

anser att det som är väsentligt här är hur lång tid det tog att bli befordrad, från och med dagen som 

de faktiskt hade den teoretiska behörigheten att bli det. 

De undersökningspersoner som hade gjort sin senaste avmönstring efter oktober 2011 räknade vi 

med att de var aktiva sjöbefäl som var hemma på ledighet. Likadant så förutsatte vi att de befäl som 

gick iland när de var 60 år eller äldre hade pensionerats. 

 

3.3. Bortfall 

 
Ur de klasslistor vi fick tillgång var det tre personer som inte slutförde sin utbildning och därmed inte 

fick något utbildningsbevis utfärdat. Dessa personer har vi inte undersökt närmare utan valde att 

plocka bort dem ur vår undersökning. 

I mönstringslistorna vi fått från Sjöfartsverket saknades tre personer. Anledningen kan vara att de 

jobbat på fartyg med annan flagg än svensk under hela sin tid till sjöss, eller att de aldrig mönstrat på 
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något fartyg över huvud taget efter examen. Vi har gjort sökningar på dessa personer men inte hittat 

någon information om dem.  

 

I utgångsläget var det 66 examinerade personer fördelade på tre klasser. Det innebär ett direkt 

bortfall på knappt 5 % vilket får anses vara acceptabelt. ”Hur stort bortfallet får vara får vara måste 

vi bedöma från fall till fall.” (Patel & Davidson, 1994, s. 110) och vi har bedömt att vårt bortfall på 5 % 

är acceptabelt.  

Vidare hade vi även ett bortfall på de personer vi hade för avseende att intervjua men som vi inte fick 

tag på. Av de 35 personer vi försökte kontakta var det 14 stycken som vi inte fått tag på. Detta är 40 

% vilket kan tyckas vara ett ganska stort bortfall, men det är inte riktigt hela sanningen. Vi har 

nämligen mönstringslistor på alla dessa personer och kan på så sett se hur länge de arbetade på 

svenska fartyg som befäl. T.ex. har vi en man som arbetat på svenska fartyg från och med examen 

tills han fyllde 58 år, därefter vet vi inte vad han gjort. Vi har försökt nå honom men inte lyckats. Man 

skulle kunna misstänka att han gått i förtidspension eller blivit lots, men då vi inte vet har vi valt att 

redovisa honom som att han slutade sin karriär till sjöss vid 58 års ålder. Orsaken till detta är att vi 

tycker att det vore en missvisande bild att plocka bort honom helt ur undersökningen, då vi ändå har 

information om att han haft cirka trettio aktiva år som sjöbefäl. 

 

De personer som beskrivs ovan, det vill säga de fem personer vi har i våra mönstringslistor som slutat 

innan pensionen men som vi inte har fått tag på, har redovisats som följer; 

 

- Tiden till sjöss enligt mönstringslistorna har registrerats för att beräkna den totala 

snittiden för samtliga undersökningspersoner. 

- Tiden till överstyrman respektive befälhavare har registrerats. 

Kortfattat innebär det att bortfallet för hur länge de examinerade jobbat på sjön är knappt 5 % . 

Bortfallet för de som slutat tidigare som vi avsåg intervjua är 40 %. 

 

3.4. Genomförande 

 

Vi valde som sagt att använda oss av en kvantativ metod. Det första steget blev därför 

dokumentinsamling för att ha något att utgå ifrån under resten av undersökningen.  

Sjöfartshögskolan i Kalmar hade tillgång till klasslistor över de som studerat till sjökapten under de år 

vi var intresserade av. Dessa listor bestod av totalt 69 personer, dock var det ett antal som hoppat av 
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i förtid och således inte fått någon examen utfärdad. Vi valde bort dem och i slutändan hade vi totalt 

66 stycken sjökaptensexaminerade. 

I Sverige för Transportstyrelsen ett register över sjömän som arbetar i svenska fartyg. Dessa register 

är offentliga och innehåller information om vilka fartyg sjömannen varit mönstrad på samt under 

vilken tid och vilken befattning.  

Vi kontaktade Sjöfartsverket och lämnade över de namn och personnummer vi erhållit från 

Sjöfartshögskolan i Kalmar och fick sedan utdrag över allt personer bortsett från två. I listorna kunde 

vi se när de mönstrat styrman, respektive överstyrman och befälhavare för första gången. Vi kunde 

även se när de senast var mönstrade. Genom att sammanställa detta kunde vi direkt se vilka som 

fortfarande jobbade aktivt eller hade gått i pension.   

Vi valde att registrera alla personer över 62 år som pensionärer, då fann det orimligt att man i den 

åldern skulle avsluta sin karriär på sjön av någon annan anledning än en åldersrelaterad sådan. 

Därför har vi inte kontaktat de personer vi registrerat som pensionärer. 

Efter att vi tillfälligt sorterat bort de som jobbade aktivt idag och de som var pensionerade återstod 

det 35 personer. Dessa personer hade vi för avsikt att intervjua för att ta reda på om de hade gått 

iland och i sådana fall varför och vart de tog vägen sedan. 

Vår första tanke var att kontakta Skatteverket för att få tag i telefonnummer till dessa personer. Det 

visade sig dock att det skulle ta en viss tid och att vi endast kunde få tag i adressen samt 

telefonnummer till de som valt att visa numret publikt. 

Detta är samma uppgifter som man får ut vid internetsökningar. Det var därför mer fördelaktigt för 

oss att själva sätta oss och söka efter de personer vi hade i våra listor. Vi använde oss av birthday.se 

för våra sökningar. Vi knappade in födelsedatumet och namnet och fick en länk till hitta.se där 

telefonnumren fanns. I de fall där det var flera personer med samma födelsedatum och namn så 

ringde vi till alla tills vi hamnade hos rätt person. 

Det var många gånger så att personen inte hade något registrerat telefonnummer. Vi sökte då efter 

fler personer på samma adress och kom då ibland till personens sambo. Trots det blev bortfallet stort 

då många av de personer vi sökte efter inte fanns att finna alls. I de flesta av fallen rör det sig om 

personer som är i övre medelåldern. 

Vi utformade en mall för så kallade standardiserade intervjuer, det vill säga att vi ställer 

exakt samma frågor i samma följd till alla intervjupersoner. På nästa sida finns den mall vi 

använde samt varför vi valde att ställa just de frågorna.  
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1. Jobbar du aktivt som sjöbefäl idag? 

Som aktivt har vi räknat alla som på något sätt jobbar som befäl, t.ex. inom 

kustbevakningen eller som lots. 

 

2. Vilket år slutade du? 

På de flesta personerna kunde vi se i mönstringslistorna när de hade slutat, men i och 

med att vissa jobbade på båtar utomlands i slutet av sin karriär så frågade vi alla 

personer för att försäkra oss om att vi fått rätt uppgift. 

 

3. Varför slutade du? 

Vissa personer hade många olika anledningar till att de slutade. I sammanställningen 

av intervjuerna har vi tagit med det som enligt dem var den största bidragande 

orsaken. 

 

4. Vad gjorde du när du gick iland? 

Vi valde att skilja på vad de gjorde direkt efter att de gick iland och vad de gör idag. 

Vissa har bytt bransch flera gånger varför vi finner det befogat att undersöka både 

vad de gör idag och vad de gjorde förr. 

 

4. Vad gör du idag? 

Genom detta hoppas vi kunna se om det finns något mönster i vart sjöbefälen tagit 

vägen. 

 

5. Anser du att du haft nytta av sjöbefälsutbildningen iland? 

Är en nautisk utbildning något som endast leder till arbete som sjöbefäl eller finns det 

andra arbetsgivare och branscher som uppskattar de kunskaper sjöbefälen besitter? 

Det hoppas vi kunna besvara. 

 

6. Har du funderat på att gå till sjöss igen? 

Kan det vara så att man hoppar fram och tillbaka genom livet? 
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4 Resultat  

4.1 Sammanställning av sjömansutdragen 

4.1.1 Sjötid 

 

 

Figur 1 visar hur många som gick iland efter olika antal år till sjöss. Bland de undersökningspersoner 

som examinerades 1990 var det flest som mönstrade av tidigt i sin sjöbefälskarriär men samtidigt 

flest som fortfarande var aktiva. Avgångsklassen 1980 var den som var mest jämn, cirka hälften var 

fortfarande aktiva.  
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Figur 2 visar samma sak som ovan fast tiden efter examen.  Undersökningspersonerna i klassen 1970 

var i stort sätt oförändrade. Den klass som skiljde sig mest var årgång 1990 då antalet befäl gick iland 

tidigare än om man jämför med den totala tiden till sjöss.  Den totala snittiden för de som slutat är 

9,5 år. Bör förtydligas att vi då inte räknat med de som är aktiva. 

 

4.1.2 Sjötid i genomsnitt 

 

Vi räknade ut genomsnittstiden till sjöss efter dem blivit sjöbefäl och resultatet blev 25 år när alla 

undersökningspersoner var inräknade. Räknade man sedan bort alla aktiva sjömän så ändrades 

siffran till 23 år. 

 

Om man jämför genomsnittstiden till sjöss klasserna emellan (se Figur 2.) så visade klassen 1970 upp 

en högre genomsnittstid än de övriga, resultatet var 38 års tid till sjöss. Sedan dalar siffran när vi 

kommer till 1980 där genomsnittsåldern var precis under det totala genomsnittet, alltså på 21 år. 

Siffran fortsätter att dala tills nästa klass och 1990 låg det på 16 års sjötid som befäl. Vi har även 

presenterat samma data men när alla aktiva sjömän var inräknade, men vi lägger inte så stor vikt vid 

det då det känns irrelevant. 
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4.1.3 Procentuell fördelning

 

Diagrammet(Se figur 4.) visar den procentuella andelen av alla undersökningspersoner som 

fortfarande är aktiva, hur många som pensionerades samt de som gick iland innan deras 

yrkesverksamma karriär var över. Bortfallet i 

om.  

 

 

De sjökaptener som utexaminerades 1970 (Se figur 

pensionen, siffran uppkom till nästan hälften och endast en person va

sjöbefäl. De som mönstrat av i förtid var endast fyra personer på en klass av femton personer. 

Återigen så är bortfallet detsamma som nämnts tidigare. 
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Procentuell fördelning 

) visar den procentuella andelen av alla undersökningspersoner som 

fortfarande är aktiva, hur många som pensionerades samt de som gick iland innan deras 

r var över. Bortfallet i detta diagram är de tre personer vi inte fick information 

De sjökaptener som utexaminerades 1970 (Se figur 5.) hade störst andel som arbetade ända tills 

pensionen, siffran uppkom till nästan hälften och endast en person var fortfarande aktiv som 

sjöbefäl. De som mönstrat av i förtid var endast fyra personer på en klass av femton personer. 

Återigen så är bortfallet detsamma som nämnts tidigare.  
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) visar den procentuella andelen av alla undersökningspersoner som 

fortfarande är aktiva, hur många som pensionerades samt de som gick iland innan deras 

detta diagram är de tre personer vi inte fick information 
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r fortfarande aktiv som 

sjöbefäl. De som mönstrat av i förtid var endast fyra personer på en klass av femton personer. 
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Andelen som gått iland innan pension hos sjökaptener examinerade 1980 var pre

som fortfarande var aktiva, nämligen sju personer vardera. Pensionerad var bara en. (Se figur 

 

 

 

 

Sjökaptenerna examinerade 1990 (Se figur 

klasserna så var den nästan dubbelt

ungefär en tredjedel hade slutat till sjöss, undantaget de som hade pensionerats.
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Andelen som gått iland innan pension hos sjökaptener examinerade 1980 var pre

som fortfarande var aktiva, nämligen sju personer vardera. Pensionerad var bara en. (Se figur 

Sjökaptenerna examinerade 1990 (Se figur 7.) var den största klassen, i jämförelse med de andra 

klasserna så var den nästan dubbelt så stor, 36 personer. Nästan hälften var fortfarande aktiva och 

ungefär en tredjedel hade slutat till sjöss, undantaget de som hade pensionerats.
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Andelen som gått iland innan pension hos sjökaptener examinerade 1980 var precis lika stor som de 

som fortfarande var aktiva, nämligen sju personer vardera. Pensionerad var bara en. (Se figur 6.) 

 

.) var den största klassen, i jämförelse med de andra 

så stor, 36 personer. Nästan hälften var fortfarande aktiva och 

ungefär en tredjedel hade slutat till sjöss, undantaget de som hade pensionerats. 
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4.2 Tid till överstyrman/kapten 

 

 

 

Diagrammet (Se figur 8.) visar medeltiden för våra undersökningsklasser att nå en överstyrmans- och 

befälhavarbefattning.  Det tog längre tid bland avgångsklassen 1970 att nå en sjökaptensbefattning, 

det tog ungefär tio år medans det gick snabbare att få en överstyrmansposition, som endast tog 

ungefär två år. Antalet som inte blev befälhavare var endast en person och samtliga blev 

överstyrman, ytterligare bortfall var de tre vi inte fått några uppgifter på.  

Avgångsklassen 1980 tog det ungefär lika lång tid att nå befälhavare, ungefär tio år samtidigt som det 

tog längre tid att bli överstyrman, ungefär fyra år. Av dessa var det endast tre personer som inte 

mönstrade upp till befälhavare och det var två personer som aldrig mönstrade överstyrman.  

Av de som blev examinerade 1990 minskade antal år till befälhavare markant till endast fem och ett 

halvt år. Tiden till överstyrman föll igen under medel, till två och ett halvt år. Det var nitton personer 

som inte blev befälhavare medans den endast var två personer som inte blev överstyrman. 

Medeltid för samtliga undersökningspersoner till överstyrman var 2,8 år och till befälhavare var det 

8,4 år 
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4.3 Svar på telefonenkäterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen Jobbar du aktivt 

som befäl idag?

Vilket år 

slutade 

du?

Varför slutade du? Vad gjorde du när 

du gick i land?

Vad jobbar du 

med idag?

Anser du dig ha haft 

nytta av 

utbildningen i land?

Har du funderat 

på att gå till 

sjöss igen?

1970 Nej 2003

Tappade charmen. 

För mycket 

landstyrt. Elektronik 

ersatte kunskap.

Utvandrade till 

Kanada. Startade 

eget företag.

Pensionär
Nytta av sjöyrket, 

inte utbildningen.

Nej. Förr var 

sjömansyrket ett 

sätt att leva, 

men inte längre.

1970 Lots

Sökte till lots då det 

blev för mycket 

kontorsarbete som 

skeppare.

1970 Nej 2000 Pension Nej

1980 Nej 1997 Familjeskäl
Startade egen 

träindustri.

Äger 

fortfarande 

företaget.

Nej inte ett dugg. Aldrig

1980 Ja utomlands.

1980 Nej 2004

Hade hotell- och 

restaurangverksamh

et hemma att ta 

hand om.

Hotell- och 

restaurangverksa

mhet

Hotell- och 

restaurangver

ksamhet

Inte alls

Nej, men 

funderade på att 

söka hos 

Sjöfartsverket.

1980 Ja, utomlands.

1980
Ja, 

Färjerederiet.

1980 Nej 2006

Skepparjobbet blev 

kontorsarbete. Ville 

köra båt.

Marknadsansvarig 

på ett företag.

Marknadsansv

arig på ett 

företag.

Ja

Inte uteslutet 

men tvivlar på 

det.
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Examen Jobbar du aktivt 

som befäl idag?

Vilket år 

slutade 

du?

Varför slutade du? Vad gjorde du när 

du gick i land?

Vad jobbar du 

med idag?

Anser du dig ha haft 

nytta av 

utbildningen i land?

Har du funderat 

på att gå till 

sjöss igen?

1990 Lots

Sökte till lots på 

grund av 

familjeskäl.

1990 Nej 1994 Varslad.
Sökte till 

Kustbevakningen.
Kustbevakare. -

Ibland, men det 

är sådana 

omständiga 

avtal.

1990 Lots

1990 Lots
Sökte till lots på 

grund av familjeskäl

1990 Nej 1993 Familjeskäl
Skeppsmäklare 

och surveyer.

Lärare på 

sjöfartsutbild

ningen på 

Ja definitivt. Det har 

varit en röd tråd 

igenom hela mitt 

Någon gång, 

första tiden 

efter var det en 

1990 Nej 2005 Vet inte Inspektör Inspektör

Oh ja. Kanske inte 

utbildningen så 

mycket men 

Tanken har slagit 

mig, men inte på 

svenska båtar.

1990 Nej 1993
Började som 

skeppsmäklare.
Skeppsmäklare. Kör lastbil.

Oh ja, speciellt de 

första nio åren.
Ja.

1990 Nej 2005
Fick lärarjobb på 

KMA
Lärare Lärare

Ja, annars hade jag 

inte suttit  här.

Nej, har ett 

alldeles för bra 

jobb nu.

1990 Nej 1997

Erbjudande om 

lastplanerare på 

Wallenius.

Supercargo Supercargo Ja absolut. Nej

1970 Nej 2005 Pension

1990 Lots 1998 Familjeskäl
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5 Analys 

Våra resultat visar på att man jobbade längre som sjöbefäl förr i tiden än vad man gör idag. Man kan 

naturligtvis ha många olika teorier om vad det skulle bero på, men vi tror att den absolut största 

faktorn är att yrket gått från att vara en livsstil till att bli mer av ett ordinärt arbete. 

  

Som vi tidigare beskrivit var det betydligt längre törnar och fartygen trafikerade ofta vad som får 

kallas som mer exotiska platser. Tiden för lossning och lastning var inte sällan flera dagar lång vilket 

medförde att sjömännen hade tid att bekanta sig med städerna de besökte. Många beskriver 

sjömansyrket under denna tid som ett äventyr. 

  

Tekniken utvecklades i snabb takt varpå mindre besättningen behövdes och hamntiderna minskade. 

Många vi pratat med menar att det är på grund av detta som man valt att sluta till sjöss. De som 

började sin karriär på sjuttiotalet kanske levde sin dröm och valde därför att stanna till sjöss under 

större delen av deras liv. En möjlig orsak att det skett en minskning från sjuttio till nittiotalet tror vi är 

att många som tog examen på senare år hade i tankarna att sjömanslivet skulle vara just ett äventyr, 

men att de möttes av en bransch där allting blivit mer landstyrt, där tiden i hamn endast varade 

några timmar och där tekniken tagit över många av de klassiska sysslorna. Kanske jobbade man kvar i 

några år men ledsnade sedan på det och valde att gå iland. 

  

Vi hade innan en föreställning om att sjöfartskrisen under sjuttiotalet skulle medfört att många 

slutade som sjöbefäl. Det hade behövts göras en större undersökning med fler klasser för att få en 

rättvis bild om det stämmer eller inte, men utav våra siffror kan vi inte se något samband som tyder 

på det. Vi vill dock än en gång påpeka att det hade behövts en större undersökning för att slå fast 

något sådant. 
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6 Slutdiskussion 

 

Nu i efterhand har vi kunnat konstatera att det hade varit bättre och mer överskådligt om vi valt att 

undersöka styrmansklasserna istället för kaptensklasserna. Det blev en aningens missvisande bild då 

många jobbat som befäl innan de tog sjökaptensexamen. Vi har dock löst detta så gått vi har kunnat 

genom att redovisa både tid innan och efter examen.  

 

Resultatet vi fått fram överraskar något. Vi var tveksamma till de siffror som figurerat redan innan. 

Många gånger har man hört att genomsnittet för hur länge folk arbetar på sjön ska vara mellan sju 

och tio år. Våra siffror tyder på att man jobbar längre än så. 

 

En liknande undersökning gjordes 2007 av Erik Hedåkers och Vilhelm Strömberg (En kartläggning av 

examinerade sjökaptener, 2007) Deras undersökning baseras på de som examinerades 1993 och 

1997, både tre- och fyråriga programmet. De kom, precis som oss, fram till att man jobbar längre än 

sju år. De tror att uppgiften om att snittiden till sjöss är sju år har förväxlats med snittiden för de som 

slutat. Enligt deras undersökning stämmer det bra att de som slutat i snitt jobbade sju år innan de 

gick iland. Vår undersökning visar att snittiden är 9,5 år för de som slutat. Noteras bör dock att vi kan 

se en tydlig minskning av tiden för varje år, och i och med att deras undersökning är gjord några år 

senare är det möjligt att snittet sjunkit ytterligare något. Vad det beror på är svårt att säga men av de 

telefonintervjuer vi genomfört har det varit tydligt att många av de vi intervjuat svarat att de slutat 

för att yrket förändrats. Många menar på att jobbet som befälhavare blivit ett kontorsjobb och att 

för mycket styrs från land. Att man gått iland av familjeskäl är också vanligt förekommande. I dagens 

jämlika samhälle har mannen fått en ny roll jämfört med förut, där mannen förväntas vara hemma 

mer och bidra med hushållsarbete och annat. Möjligtvis kan det vara en bidragande orsak att sjömän 

inte jobbar lika länge nu för tiden. 
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Ett resultat som vi tycker var positivt är den relativt låga tiden från examen till överstyrman. Snittiden 

för att mönstra upp till överstyrman var 3,3 år. Överraskande var också att tiden till kapten endast 

var drygt åtta år. Tilläggas bör dock att de flesta jobbat som styrman innan sin sjökaptensexamen och 

på så vis besitter både erfarenhet och faktisk sjötid, samt att det endast är 61 % som än så länge 

mönstrat befälhavare. Man måste också ta hänsyn till att vi utgått från tiden som förflutit sedan 

examen, inte den faktiska tiden som personerna varit mönstrade. Det kan skilja sig mycket mellan 

personerna hur länge de faktiskt har varit mönstrade ombord sedan examen. 

 

Angående vart de som slutade tagit vägen någonstans tycker vi att man kan dra en slutsats att 

relativt stor del av de som går iland fortfarande är kvar inom branschen. Det lovar gott för framtidens 

sjöbefäl då det innebär att det finns en framtid i sjöfartsnäringen även om man väljer att sluta segla. 
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